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 ! خيول هوالكو على األبواب

 محمد الرطيان                                                                                 

 .ألحفاده جد يرويها مسلية حكاية أو رفاهية، ليس التاريخ     

 .جّيد بشكل إذانظرإليها..«غدا  » وجهه «اليوم» فيها ليرى «األمس» صنعها مرآة: التاريخ  

 أتينا؟ أين من: نعرف أن علينا.. ذاهبون؟ نحن أين إلى: نعرف كي

 !المستقبل يرى ال ، التاريخ يقرأ ال من

 .والغلمان الجواري بعض فيها المشهد يتسّيد التي الممالك ونفس الذل، ونفس الخيانات، نفس: الحكايات تفاصيل تذهلني

 إلمسارات «هوالكسو» خطابسات تكتس  كانس  التسي العربيسة األقسمم ونفسس  
. الجسدد الغسااة بلغسة تكتس  التسي األقمم نفس هي.. له لتستسلم المشرق
 التتسار جيسو  بجانس  وقفس  التسي - «األيوبي الدين صمح» حفيد وراية
 العسا» و ،«قطسا» األفس  فسي يلمع وال... تشبهها التي الرايات أكثر ما -
 سسسسابقا   حسسسد  شسسس  كسسسل !التلفايسسسوني ببرنامجسسسه مشسسسغول «عبدالسسسسمم بسسسن

  ولسسسسن  لسسسسم «الحسسسسرب» أن: لسسسسك يقسسسسول الحقسسسسا   وسسسسسيحد  اآلن ويحسسسسد 
 !محالة ال إليك قادمة هي.. لها مستعدا   كن فقط.. تتوقف
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 بطعسسم سسسمم: واحسسد والمعنسسى العبسسارة وشسسكل والصسسياغة اللغسسة تختلسسف.. التسساريخ كتسس  فسسي الكلمسسات نفسسس تكسسرر وحسسدها الضسسعيفة األمسسم
 مليسون ذبس  مسن للتسو فسر  أن بعسد لهوالكسو ذهس  الامسان ذلك أمراء أحد... التنازالت تشبه ومعاهدات الهروب تبرر وشعارات اإلستسمم

 !؟«عليه الشريفة قدمك تضع بأن ياسيدي عبدك رأس شّرف  هّم : »  له وقال بغداد في مسلم

 :نفسك وتسأل غرناطة في الحمراء قصر نوافير أمامك تلمع أندلسي موش  إيقاع على

 األندلس؟ سقوط عند - ظفار إلى طنجة من األمة هذه كان  أين

 الغرب؟ أطراف إلى الشرق أقصى من األرض يملؤون الذين المسلمون كان أين

 وتغتصسس  «غسساة» تضسسرب لمسساذا وتعسسرف القريسس ، الغسسد فسسي سسسيحد  مسسا وتسسرى البعيسسد، بسساألمس فهمسسه فاتسسك مسسا تفهسسم: األخبسسار نشسسرة تتسسابع
 تتفرج؟ واألمة الشام في الحرائر

 !  للمتفرجين غدا   وسيتكرر اليوم ويتكرر باألمس حد  هذا كل.. الجديد  
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تحسبا  لتفاقم األزمة السورية وانهيار نظام بشسار.. الكشسف عسن تفاصسيل 
  خطسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة والنمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرو لتعظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيم النفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوذ اإليرانسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالعراق

، طل  علي خامنئيكشف قيادي شيعي رفيع عن أن المرشد اإليراني األعلى     
، المعسسروف عراقيسسا  باالسسسم سسسليمانيقاسسسم مسسن قائسسد قسسوة القسسدس االيرانيسسة الجنسسرال 

الحركي )النمر(، تشديد قبضة النفوذ االيراني على مفاصل الدولة العراقية تحسسبا  
 .بشار االسدلتفاقم األزمة السورية وانهيار نظام 

وبحسس  القيسسادي الشسسيعي فس ن خطسسة سسسليماني لتعظسسيم النفسوذ االيرانسسي فسسي العسسراق 
ضسسمن واختيسسار وزرع أشسسخاي مسسوالين فسسي مراكسسا القسسرار داخسسل الدولسسة العراقيسسة كسسي يلعبسسوا دورا  فسسي رسسسم تشسسمل اربعسسة محسساور اسسستراتيجية: تت

السياسات التي تنسجم مع السياسسات العليسا للدولسة االيرانيسة، وهسؤالء يحظسون بسدعم مسالي، وكسل انسواع السدعم اللوجسستي كحمسايتهم مسن اي 
 ."رهابية والمحافظة على حياة اسرهم ومساندتهم في االنتخابات والتعييناتاجراءات قضائية أو تأمين حياتهم من العمليات اال

وقسسال إن المحسسور الثسساني يهسستم بسسس وجمسسع معلومسسات شسساملة عسسن جميسسع قطاعسسات الدولسسة العراقيسسة والمجتمسسع لتسستمكن الدولسسة االيرانيسسة مسسن تقسسديم 
ضسسمان بقسساء السسدور االيرانسسي فسسي صسسل  الحيسساة السياسسسية  اقتراحسسات مناسسسبة للحكومسسة العراقيسسة فسسي مختلسسف المجسساالت والهسسدف مسسن ذلسسك

 واالقتصادية واألمنية وتعايا االعتقاد بأن ايران حاضرة بقوة، الى حد ان بعض القيادات في التحسالف السوطني اقسرت بسأن طهسران )تعلسم مسا ال
 ."نعلمه( عن الوضع العراقي الداخلي، ألنها تعمل ب مكانات دولة منظمة وكبيرة

http://www.almokhtsar.com/news/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.almokhtsar.com/news/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
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اما المحور الثالث من خطة )النمسر( كمسا يقسول القيسادي الشسيعي، فانسه تهستم بسس ومراقبسة األشسخاي والمنظمسات ووسسائل االعسمم السذين لسديهم 
انتقسسادات ضسسد السياسسسة االيرانيسسة أو لسسديهم صسسمت مسسع دول اقليميسسة وعالميسسة تنسساهض النظسسام السياسسسي فسسي ايسسران، ولسسذلك هنسساك فسسرق لتنفيسسذ 

عامل مع تحديات هذا النشاط بدليل اغتيسال بعسض الصسحافيين والعسسكريين، ألن معظسم التحقيقسات التسي جسرت بشسأن عمليسات اغتياالت للت
 ."االغتيال بكواتم الصوت اظهرت شكوكا  قوية حول مسؤولية ميليشيات تابعة إليران في الضلوع بها

ي  وتسسلي  ميليشسيات عراقيسة وهسو نشساط مسستقل تمامسا  عسن بقيسة ويتضمن المحور الرابع واالهم، بحسس  القيسادي الشسيعي: وتشسكيل وتسدر 
األنشسطة ويحظسى برعايسة خاصسة مسن )الحسرس الثسوري االيرانسي(، مشسسيرا  السى ان النظسام االيرانسي قطسع عمقاتسه مسع المجموعسات العسسكرية غيسسر 

بقليسسل، فسسسوفيل  بسسدرو السسذي كسسان خاضسسعا  لسسسيطرة  النظاميسسة التسسي كانسس  تسسرتبط بسسسوالحرس الثسسوريو قبسسل سسسقوط النظسسام العراقسسي السسساب  وبعسسده
والمجلس االعلى االسمميو تم حله وتحول الى منظمة سياسية ثم انخرط في الحياة المدنية للدولة، أما وجيش المهديو، فقد كان مدعوما  

المالكي تم ضرب الجيش بقسوة رغم وجود ماليا  وعسكريا  من ايران خمل تواجد قوات االحتمل االميركي لكن في فترة معينة وبتنسي  مع 
قسسيس قسسوات االحسستمل، ألن سسسليماني كسسان يسسدرك ان ذلسسك الجسسيش غيسسر مسسسيطر عليسسه كبقيسسة الميلشسسيات، ولهسسذا السسسب  جسسرى الطلسس  مسسن 

 .االنشقاق عن المهدي وتشكيل مجموعات خاصةالخاعلي وعبد الهادي الدراجي 

، وقسد 6002إلعادة تنظيم الميليشيات وعملها بداية العام قاسم سليماني نائيا  جرى من قبل واكد القيادي الشيعي أن مجهودا  خاصا  واستث
مقاتل أو اكثر بقليل  0000الى  0600وقوامها  الخاعليأدى هذا التوجه الى تأسيس قوتين ميليشيتين هما: )عصائ  أهل الح ( باعامة 

تشكيل وجيش واث  البطاط مقاتل ثم بعد األزمة السورية طل  من  6000يفوق  ، وتعدادهأبو مهدي المهندسووحاب اهللو العراقي باعامة 
المختارو وطل  من الخاعلي والمهندس تشكيل ميليشيا قتالية خاصة باسم ولواء ابي الفضل العباسو تكون مهمتها العسكرية العمل خسارج 

 .بشار األسدالعراق، وتحديدا التوجه للقتال في سورية الى جان  قوات 

لف  إلى مسألة جوهرية في فلسفة القيادة االيرانية في تشكيل الميلشيات بالعراق تستند الى ذات الفكرة التسي انشسأ علسى اساسسها وحساب و 
لدينيسة اهللو اللبناني، ف يران تريد من إنشساء الميلشسيات العراقيسة وبقاءهسا رغسم قيسام العمليسة السياسسية العراقيسة ووصسول الحلفساء مسن األحسااب ا

شيعية الى السلطة، أن تكون هذه الميلشيات قوة ضاربة داخل الدولة نفسها، لضمان وجسود قسوة عسسكرية علسى األرض تتلقسى األوامسر منسه ال
 .بنفسه خامنئيمباشرة ، ال من أي أحد آخر، وهي فلسفة وضعها 
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 نيويورك تايما: َظمل حرب العراق تَتَسلََّط على مواقف أوباما 

باراك اوبامسا أن دروس العراق وافغانستان وراءه االقنعة المختلفة التي يرتديها الرئيس االمريكي توماس فريدمان الكات  األميركي  ِيْفتَسَرض    
 في كل مرة، مشيرا  إلى وأن هذه الوجوه السياسية المتلّونة نحتتها تجارب الحرب في تلك الدولتينو.
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سسَن فريسسدمان ان ذلسسك واضسس  التسسأثير علسسى معالجسسات أوبامسسا ألزمتسسي سسسوريا، وشسسبه جايسسرة القسسرم، مشسسابها فسسي سسسلوكه، لمعالجسسات السياسسسي  ويَخمَّ
 الذي ال يحبذ التدخل في صراعات معينة بحجة انعدام أو قلة المصال  االمريكية هناك.هنري كيسنجر االمريكي 

، ال يمكن التكهن بالوق  الذي هنري كيسنجرقناعا  آخر اضافة إلى قناع  ألوبامايورك تايما و، إلى أن ويشير تقرير فريدمان في صحيفة ونيو 
 يفضل اوباما ارتدائهم فيه.

 لس وبولياناو و وجون واينو.والقناعان االخران هما 

م، ففسي مجتمسع شسرير ومضسطرب يسرى اوبامسا فقسط اليسو  اوبامساهسو السذي يرتديسه  بوليانساون قنساع وأيلمس   فريسدمانن أوفيما يتعل  بأزمة القرم، فس
 الجان  الخير فيه، والخصلة الطيبة في البشر.

، وتتحسد  عسن إليسانور هودغمسان بسورترو وبولياناو، شخصية كارتونية انتجتها اليابان مقتبسسة مسن روايسة وبوليانساو التسي ألفتهسا الكاتبسة األمريكيسة 
 ى اال الجان  الخير في هذا العالم، ساعية الى التأقلم مع كل االحدا  مهما تنوع .فتاة يتيمة فقدت أمها منذ والدتها، وال تر 

و السذي يمكنسه القصساي مسن اعسداء الواليسات جسون وايسنيرتسدي فسي هسذا الوقس  المضسطرب وجسه و فهوغير ذلك،  اوبامافيما يرى اخرون أن 
 ها.حالمتحدة وملحقي الضرر بمصال

ممثم  أمريكيا  حائاا  على جائاة أوسكار وأصب  نجما  معروفا  بين األربعينات والسسبعينات، اشستهر بسأفمم ، الملق  وبالدوقو، كان وجون وين
 والوسترنو، وقدرته على الفتك بالخصوم بذكاء وبم رحمة.

ويتسسسساءل الكاتسسس  عسسسن موقسسسف اوبامسسسا الملتسسسبس مسسسن وتهسسسّورو السسسرئيس الروسسسسي 
في القرم تحس  سسطوة االحستمل ، الذي أشرف على انتخابات فمديمير بوتين

 العسكري.

يسسسرى أن تجربسسسة التسسسدخل االمريكسسسي فسسسي العسسسراق تسسسسيطر علسسسى  فريسسسدمانغيسسسر أن 
، هنسسسري كيسسسسنجرليصسسسب  االقسسسرب فسسسي مواقفسسسه السسسى  اوبامسسساالكثيسسسر مسسسن مواقسسسف 

 ويمكن ممحظة ذلك بوضوح في تجنبه التدخل في االزمة السورية، قبل ان تنش  أزمة القرم.

، سياسي أمريكي، يتبع سياسسة السدهاء وخدمسة المصسال  بغسض النظسر عسن القيمسة االخمقيسة التسي يعتمسدها السبعض فسي تحديسد روهنري كيسنج
 المواقف من الصراعات.

على أن مسن الضسروري بقساء الواليسات المتحسدة االمريكيسة رمساا للرأسسمالية والديمقراطيسة، والعمسل علسى تحسسين  فريدمانوفي ختام مقاله يؤكد 
اال ب صسمح الديمقراطيسة االمريكيسة فسي السداخل طالمسا أن الحسديث يساداد  فريسدمانالبيئات الديمقراطية في العالم، وال يمكن ذلسك، بحسس  

 وهن، ما جعل الواليات المتحدة تتراجع في صورتها امام العالم.حول اصابة الديمقراطية االمريكية بال


